
 



Obowiązującym regulaminem Senatu jest podjęta przez Senat I ka-
dencji uchwała z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu.
Senat IV kadencji podjął 3 uchwały zmieniające regulamin.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 listopada 1997 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198,
z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13,
poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630, z 1997 r. Nr 57, poz. 552)
wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 3 w ust. 1 wyrazy „większości co najmniej 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby senatorów” zastę-
puje się wyrazami „bezwzględnej większości głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”;

2)art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Marszałek Senatu:

1)stoi na straży praw i godności Senatu,
2) reprezentuje Senat,
3)prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem,
4)zwołuje posiedzenia Senatu,
5)ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwe-

ntu Seniorów,
6)przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,
7)sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego orga-

nów,
8)sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im

rozpatrzenie określonych spraw,
9)zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obra-

dom i kieruje jego pracami,
10)zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
11)czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu

i senatorów ustawowych obowiązków przez organy państwo-
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we i samorządu terytorialnego oraz podporządkowane im
jednostki,

12)dokonuje okresowych ocen wykonywania przez organy pań-
stwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Se-
natu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny
senatorom,

13)udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podej-
muje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do
załatwienia przedłożonych spraw,

14)sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obsza-
rze należącym do Senatu,

15)ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu
opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich oraz nadzoruje jego wykonanie,

16)nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po
zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regula-
minowej i Spraw Senatorskich,

17)powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu
opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich,

18)powołuje i odwołuje zastępcę Szefa Kancelarii Senatu na
wniosek Szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii
Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich,

19)podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.
2. Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane

w Konstytucji i ustawach.
3. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adre-

satów zewnętrznych.
4. Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę sena-

torów do wykonywania określonych czynności”;
3)art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Prezydium Senatu:
1)ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu

Seniorów,
2)przedstawia zgodnie z art. 31 ust. 2 wnioski dotyczące po-

rządku obrad,
3)dokonuje wykładni Regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii

Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,
4)zleca komisjom rozpatrzenie spraw w określonym zakresie,
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5)ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na
rzecz Senatu i jego organów, powoływania doradców oraz
korzystania z opinii i ekspertyz,

6)czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiąz-
ków,

7)opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Senatu,
8)podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu”;

4)w art. 14 w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się
wyrazami „Marszałek Senatu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Prezydium Senatu”;

5) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia się następujące komisje stałe:

1)Gospodarki Narodowej,
2)Kultury i Środków Przekazu,
3)Nauki i Edukacji Narodowej, 
4)Obrony Narodowej,
5)Ochrony Środowiska,
6)Praw Człowieka i Praworządności,
7)Regulaminową i Spraw Senatorskich,
8)Rodziny i Polityki Społecznej,
9)Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

10)Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
11)Spraw Emigracji i Polaków za Granicą,
12)Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Go-

spodarczych,
13)Ustawodawczą,
14)Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu”;

6)w art. 16 w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „przedstawionych przez”
dodaje się wyrazy „Marszałka Senatu”;

7)w art.18 w ust. 3 po wyrazie „którzy” dodaje się wyrazy „odmówili
złożenia ślubowania albo”;

8)w art. 19 w ust.1a po wyrazach „Senatorowie mogą zwracać się
do” dodaje się wyrazy „Marszałka Senatu lub”;

9) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Senator pełniący funkcję ministra albo sekretarza stanu nie
może być członkiem komisji senackiej, której przedmiotowy
zakres działania pokrywa się z zakresem działu administracji
rządowej, w którym senator zajmuje jedno z wymienionych
stanowisk.”;

10) w art. 21:
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a) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach „lub za” dodaje się wyrazy „nie
usprawiedliwione”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Senator, którego dotyczy zarządzenie Marszałka, o którym
mowa w ust. 5, może zwrócić się do Marszałka z wnioskiem
o powtórne rozpatrzenie sprawy. Zarządzenie Marszałka wydane
w wyniku rozpatrzenia tego wniosku, po zasięgnięciu opinii Komi-
sji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, jest ostateczne.”;

11) w art. 22a w ust. 1 wyrazy „w art. 33–35” zastępuje się wyrazami
„w art. 33-35a”;

12) w art. 24:
a) w ust. 1 wyrazy „Prezydium Senatu, które” zastępuje się wyra-

zami „Marszałka Senatu, który”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku wyrażenia przez senatora, którego wniosek
dotyczy, zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej,
przepisów ust. 1–6 nie stosuje się.”;

13) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wygaśnięcie mandatu senatora z powodu odmowy złożenia
ślubowania albo uchylania się od jego złożenia stwierdza Senat
po wysłuchaniu wniosku Prezydium Senatu.”;

14) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „w ciągu 30 dni od dnia wyborów”
zastępuje się wyrazami „w terminie określonym w Konstytucji”; 

15) w art. 29 w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się
wyrazami „Marszałka Senatu”;

16) w art. 30:
a) w ust. 2 wyrazy „ministrowie stanu,” skreśla się,
b) w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami

„Marszałka Senatu”;
17) w art. 31:

a) w ust. 1 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałka Senatu”,

b) w ust. 2 wyrazy „Prezydium Senatu na wniosek Marszałka”
zastępuje się wyrazami „Marszałek Senatu na wniosek Prezy-
dium Senatu”,

c) w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałka Senatu”;

18) w art. 33 w ust. 3:
a) wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami „Marszałka

Senatu”,
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b) po wyrazach „bezwzględną większością głosów” dodaje się
wyrazy „w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
senatorów”;

19) w art. 35 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
20) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ustalony przez Prezydium

Senatu”;
21) w art. 38 w ust. 3 zdanie drugie skreśla się;
22) w art. 41:

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Od decyzji Marszałka Senatu senator może odwołać się do
Senatu, który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich.”,

b) ust. 6 skreśla się,
c) ust. 8 skreśla się;

23) w art. 43:
a) w ust. 1 wyrazy „ , członkom Rady Ministrów oraz ministrom

stanu” zastępuje się wyrazami „i członkom Rady Ministrów”,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „przez Prezydium Senatu”;

24) art. 48 skreśla się;
25) w art. 51 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się;
26) w art. 53:

a) w ust. 2a zdanie drugie skreśla się,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Posiedzenia komisji są jawne. Przepisy art. 33 ust. 2–5
stosuje się odpowiednio, z tym, że wniosek o utajnienie lub
zamknięcie posiedzenia komisji może złożyć Marszałek Se-
natu, przewodniczący komisji lub co najmniej 3 członków
komisji.”;

27) w art. 54b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Marszałka Senatu
podjętej po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu.”;

28) w art. 55:
a) ust. 3 skreśla się,
b) w ust. 4 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami

„Marszałka Senatu”;
29) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji
Senat podejmuje w ciągu 60 dni od dnia jej przekazania.
2. Do postępowania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji nie
mają zastosowania art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie.”;

51



30) w art. 56 w ust. 1 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”;
31) w art. 61:

a) w ust. 1 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałka Senatu”,

b) w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałek Senatu”;

32) w art. 63a w ust. 1 wyrazy „do Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodaw-
czych” zastępuje się wyrazami „do Komisji Ustawodawczej”;

33) w art. 65 w ust. 2 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się
wyrazami „Marszałek Senatu”;

34) w art. 65c wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałek Senatu”;

35) w art. 69 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje się wyrazy
„oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.”;

36) w art. 71 w pkt 1 po wyrazie „przedstawianie” dodaje się wyrazy
„Marszałkowi Senatu oraz”;

37) w art. 73 wyraz „uchwalany” zastępuje się wyrazem „nadawany”
oraz wyrazy „art. 9 pkt 11” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 1
pkt 16”;

38) w art. 74 po wyrazach „na wniosek” dodaje się wyrazy „Marszałka
Senatu,”;

39) załącznik do Regulaminu Senatu otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do uchwały
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 23 listopada 1990 r.
– Regulamin Senatu”

Przedmiotowy zakres działania komisji senackich

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy:
1)Komisji Gospodarki Narodowej – bieżąca i perspektywiczna poli-

tyka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków
własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy
państwa (w tym polityka pieniężna, kredyty, bankowość, polityka
podatkowa i celna), plany przestrzennego zagospodarowania kra-
ju, budownictwo, fundusze celowe, ubezpieczenia, przekształce-
nia własnościowe, działalność przedsiębiorstw państwowych,
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działania antymonopolistyczne, transport, gospodarka morska,
rynek kapitałowy, stosunki gospodarcze z zagranicą;

2)Komisji Kultury i Środków Przekazu – kultura i sztuka, rozwój
twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kultu-
ralnego, współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji
kulturalnych, polityka informacyjna państwa;

3)Komisji Nauki i Edukacji Narodowej – organizacja i rozwój badań
naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskona-
lenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad
dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych i oświato-
wych, współpraca naukowa z zagranicą;

4)Komisji Obrony Narodowej – obronność i bezpieczeństwo pań-
stwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił
zbrojnych;

5)Komisji Ochrony Środowiska – ochrona i kształtowanie środowi-
ska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia,
górnictwo i energetyka, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo,
edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie
ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współ-
praca z zagranicą w zakresie ekologii;

6)Komisji Praw Człowieka i Praworządności – prawa i wolności
obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane
z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem publicznym,
przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka;

7)Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich – rozpatrywanie
wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie sena-
tora do odpowiedzialności karnej, aresztowanie lub zatrzyma-
nie, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnię-
cie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez
senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nie odpo-
wiadającego godności senatora, analizowanie oświadczeń se-
natorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy
Prezydium Senatu, działalność biur senatorskich, wyrażanie
opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczą-
cych m.in. wykładni i stosowania Regulaminu, dokonywanie
analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów
oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kan-
celarii Senatu;

8)Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – problemy ekonomiczne,
mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny, prawna ochro-
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na rodziny, polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń spo-
łecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy;

9)Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – produkcja rolnicza, przetwór-
stwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modern-
izacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infra-
struktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz
przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rol-
nictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi,
kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rol-
niczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe
produkty i usługi rolnictwa;

10) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
– organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego,
finanse gmin, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie
organów administracji państwowej;

11) Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą – więzi z krajem,
Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą
i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy śro-
dowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii
za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wyko-
nania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą;

12) Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych – polityka zagraniczna państwa, kontakty mię-
dzyparlamentarne, integracja europejska i międzynarodowe
stosunki gospodarcze;

13) Komisji Ustawodawczej – ogólna problematyka legislacyjna i jed-
nolitości prawa, koordynacja prac ustawodawczych Senatu, roz-
patrywanie ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodaw-
czych Senatu;

14) Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu – ochrona zdrowia,
upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu.”.

Art. 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35,
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 1997 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198,
z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13,
poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630, z 1997 r. Nr 57, poz. 552
i Nr 82, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 8 w ust. 1 skreśla się pkt 18;
2)w art. 15 w ust. 1 w pkt 12 oraz w załączniku do Regulaminu

Senatu w pkt 12 wyrazy „Spraw Zagranicznych i Międzynarodo-
wych Stosunków Gospodarczych” zastępuje się wyrazami „Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej”;

3)w art. 72 w ust. 1 skreśla się wyrazy „przy pomocy zastępcy Szefa
Kancelarii Senatu”.

Art. 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2000 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198,
z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13,
poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630 oraz z 1997 r. Nr 57,
poz. 552, Nr 82, poz. 794 i Nr 86, poz. 862) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w art. 1:
a) w ust. 1 wyrazy „przepisów konstytucyjnych” zastępuje się

wyrazami „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
b) w ust. 2 po wyrazach „prac Senatu” dodaje się wyrazy „i jego

organów, sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych
obowiązków organów państwowych wobec Senatu oraz tryb
udzielania obywatelom informacji”,

c) skreśla się ust. 3;
2) w art. 3:

a) w ust. 1:
– w zdaniu pierwszym wyraz „ogólnej” zastępuje się wyrazem
„ustawowej” oraz wyraz „i” zastępuje się wyrazem „lub”,
– skreśla się zdanie drugie,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się przy głosowaniu wniosków formal-
nych.”;

3) skreśla się art. 4;
4) w art. 7:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i wicemarszałków”,
b) w ust. 2 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie
uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza
się.”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub wicemarszałka” oraz po wyrazie
„głosów” dodaje się wyrazy „ustawowej liczby senatorów”;

5) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Senat wybiera wicemarszałków spośród kandydatów
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zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu taj-
nym. Każdy senator na karcie do głosowania oznacza nazwisko
jednego kandydata. Za wybranych uważa się trzech kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania tej
samej liczby głosów przez trzeciego i czwartego kandydata, gło-
sowanie na tych kandydatów ponawia się.
2. Do odwołania wicemarszałka stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 3.”;

6) w art. 8 w ust. 1:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu
Seniorów,”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm,
projektów ustaw i uchwał oraz innych druków senackich i dorę-
czenie ich senatorom,”,

c) w pkt 11 wyrazy „ustawowych obowiązków” zastępuje się wy-
razami „konstytucyjnych i ustawowych obowiązków” oraz wy-
razy „oraz podporządkowane im jednostki” zastępuje się wyra-
zami „, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane
podmioty”,

d) w pkt 12 skreśla się wyraz „okresowych”,
e) w pkt 15 po wyrazach „Komisji Regulaminowej i Spraw Sena-

torskich” dodaje się wyrazy „, a w zakresie opieki nad Polonią
oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Po-
laków za Granicą,” oraz wyrazy „jego wykonanie” zastępuje się
wyrazami „wykonanie budżetu”;

7) w art. 9 skreśla się pkt 1 i 2;
8) w art. 10 skreśla się ust. 3;
9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Wicemarszałkowie Senatu:
przewodniczą w zastępstwie Marszałka obradom Senatu,
sprawują w zastępstwie Marszałka powierzone przez niego funkcje.
2. Podczas zastępowania Marszałka, na wicemarszałkach ciążą
obowiązki oraz przysługują im prawa Marszałka wynikające z Re-
gulaminu Senatu.”;

10) w art. 12 skreśla się ust. 3a;
11) w art. 17 w ust. 1 po wyrazach „ze swego grona” dodaje się wyrazy

„od sześciu do”;
12) w art. 21 w ust. 5:

a) w pkt 1:
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– wyrazy „nie usprawiedliwionej” zastępuje się wyrazem „nie-
usprawiedliwionej” oraz wyrazy „nie usprawiedliwione” zastępuje
się wyrazem „nieusprawiedliwione”,
– po wyrazach „1/5 głosowań” dodaje się wyrazy „, jeżeli głosowań
było więcej niż 10, z wyłączeniem głosowań dotyczących wnio-
sków formalnych oraz głosowań tajnych”,
– w pkt 2 wyrazy „nie usprawiedliwionej” zastępuje się wyrazem
„nieusprawiedliwionej”;

13) w art. 23 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
się pkt 3 w brzmieniu:
„3) udzielić senatorowi nagany.”;

14) w art. 24:
a) w ust. 6 po wyrazie „zatrzymanie” dodaje się wyrazy „w głoso-

waniu tajnym” oraz wyraz „ogólnej” zastępuje się wyrazem
„ustawowej”,

b) w ust. 7 po wyrazie „karnej” dodaje się wyrazy „lub karnoadmini-
stracyjnej”;

15) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
„Art. 24a. Do postępowania w sprawie wyrażenia przez Senat
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności sądowej senatora,
w trakcie trwania mandatu oraz po jego wygaśnięciu, w przypadku
naruszenia praw osób trzecich, przepisy art. 24 ust. 1–6 stosuje
się odpowiednio.”;

16) w art. 29:
a) w ust. 2 wyrazy „Kancelaria Senatu” zastępuje się wyrazami

„Marszałek Senatu” oraz wyrazy „o terminie i przewidywanym
porządku dziennym tego posiedzenia” zastępuje się wyrazami
„o terminie posiedzenia i projekcie porządku obrad”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Marszałek Sena-
tu może zadecydować o skróceniu terminu, o którym mowa
w ust. 2.”;

17) w art. 30:
a) skreśla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawo udziału w posiedzeniach Senatu mają osoby wymie-
nione w art. 29 ust. 2 oraz członkowie Prezydium Sejmu,
członkowie Rady Ministrów, Prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego.”;
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18) w art. 31:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „na wniosek Prezydium Senatu”,
b) w ust. 3 wyraz „senatorom” zastępuje się wyrazem „Senatowi”;

19) w art. 32 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
20) w art. 33 skreśla się ust. 2 i 5;
21) po art. 33 dodaje się art. 33a i 33b w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działal-
ności Senatu i jego organów realizowane jest w szczególności
przez:
1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach

Senatu,
2) wstęp na posiedzenia Senatu i komisji senackich,
3) dostęp do druków senackich, protokołów i sprawozdań steno-

graficznych z posiedzeń Senatu, protokołów i zapisów steno-
graficznych z posiedzeń komisji senackich, a także innych
dokumentów i materiałów związanych z działalnością Senatu
i komisji senackich.

2. Szczegółowe zasady uzyskiwania informacji, o którym mowa
w ust. 1 w pkt 2 i 3, w szczególności miejsce i czas uzyskiwania
informacji, określa Marszałek Senatu.
Art. 33b. 1. Informacje o planowanym posiedzeniu Senatu oraz
przewidywanym porządku obrad przekazywane są agencjom in-
formacyjnym, a ponadto udostępniane są opinii publicznej w sieci
informatycznej.
2. Druki senackie, protokoły i sprawozdania stenograficzne z po-
siedzeń Senatu, protokoły i zapisy stenograficzne z posiedzeń
komisji senackich, a także inne dokumenty i materiały związane
z działalnością Senatu i komisji senackich mogą być udostępnia-
ne przez Kancelarię Senatu w szczególności w sieci informatycz-
nej, a także na miejscu z możliwością ich przeglądania, sporzą-
dzania odpisów i notatek.”;

22) w art. 34:
a) w ust. 3:

– wyrazy „21 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”,
– dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Robocza wersja sprawozdania stenograficznego jest udostę-
pniana senatorom następnego dnia po dniu obrad.”,
b) w ust. 4:

– w zdaniu pierwszym wyrazy „w dyskusji” zastępuje się wyra-
zami „w debacie”,
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– zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„O uwzględnieniu poprawki decyduje Marszałek Senatu.”;

23) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. Obradami Senatu kieruje Marszałek Senatu przy pomocy
dwóch, wyznaczonych przez Marszałka, sekretarzy Senatu.”;

24) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Marszałek Senatu przedstawia Senatowi do zatwier-
dzenia projekt porządku obrad.
2. Jeżeli przedstawiony przez Marszałka projekt porządku obrad
nie uwzględnia wniosków, o których mowa w art. 31 ust. 3, a są
one podtrzymywane przez wnioskodawców, o uwzględnieniu
wniosków rozstrzyga Senat.”;

25) w art. 38:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „, a podpisane wnioski zmierzające

do podjęcia uchwały składają na piśmie”,
b) w ust. 3 wyraz „Wnioski” zastępuje się wyrazami „Podpisane

wnioski” oraz wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „do
zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad’,

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „, której sprawozdanie ma być
przedmiotem dyskusji,” oraz wyrazy „drugim przemawiającym
jest sprawozdawca poglądów mniejszości” zastępuje się wyra-
zami „kolejnymi przemawiającymi są sprawozdawcy mniejszo-
ści komisji”,

d) w ust. 5 wyrazy „do obrad nad sprawozdaniem” zastępuje się
wyrazami „do dyskusji” oraz wyraz „krótkie” zastępuje się wy-
razami „trwające nie dłużej niż 1 minutę”,

e) w ust. 6 wyraz „krótkie” zastępuje się wyrazami „trwające nie
dłużej niż 1 minutę”;

26) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Przedmiotem obrad Senatu są w szczególności:
1) ustawy uchwalone przez Sejm,
2) inicjatywy ustawodawcze Senatu i inne uchwały,
3) sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez

Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu.”;

27) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „w debacie” zastępuje się wyrazami
„w dyskusji”, wyrazy „przedmiotu debaty” zastępuje się wyrazami
„przedmiotu obrad” oraz skreśla się wyrazy „lub w konkretnej
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sprawie mówca uzyska akceptację Senatu na przedłużenie czasu
przemówienia”;

28) w art. 40 w ust. 2, w art. 45 w ust. 2a oraz w art. 46 w ust. 1 użyty
w różnych przypadkach wyraz „debata” zastępuje się użytym
w odpowiednim przypadku wyrazem „dyskusja”;

29) w art. 41:
a) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Od decyzji Marszałka, o której mowa w ust. 3 i 4, senator
może odwołać się do Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich. Komisja odwołanie oddala bądź zwraca się do Marszałka
o uchylenie decyzji. Marszałek uwzględnia wniosek Komisji
albo sprawę przedstawia Senatowi do rozstrzygnięcia.”;

30) w art. 42:
a) w ust. 1 wyrazy „porządkiem dziennym posiedzenia” zastępuje

się wyrazami „porządkiem obrad”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogłoszenie przerwy lub odroczenie posiedzenia,”;

31) w art. 42a:
a) w ust. 1 wyrazy „po wyczerpaniu porządku dziennego udziela

głosu senatorowi dla wygłoszenia oświadczenia senatorskie-
go” zastępuje się wyrazami „, po wyczerpaniu porządku obrad
udziela głosu senatorom dla wygłoszenia oświadczeń senator-
skich”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczenia senatorów, jeżeli zawierają wnioski i uwagi
kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli orga-
nów i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwło-
cznie przekazywane przez Marszałka Senatu do wskazanych
adresatów w celu zajęcia stanowiska.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Odpowiedzi udzielane są senatorom w formie pisemnej,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania oświad-
czenia.
6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa
w ust. 5, albo udzielenia odpowiedzi oczywiście niewystarcza-
jącej, przepis art. 8 ust. 1 pkt 11 i 12 stosuje się odpowiednio.”;

32) w art. 45:
a) w ust. 1 wyraz „poprawki” zastępuje się wyrazem „wnioski”,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
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„2b. Wnioskodawca może dokonać zmian treści swojego wnio-
sku, jeżeli komisje uznają, że zmiany nie stanowią istotnej
modyfikacji treści wniosku.
2c. Komisje mogą nadać wnioskowi brzmienie ograniczające
jego treść wyłącznie do proponowanej zmiany w przepisie.
Jeżeli wnioskodawca jest obecny na posiedzeniu komisji, ko-
misje zapoznają się z jego stanowiskiem.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do czasu przystąpienia przez Senat do głosowania wnio-
skodawca może wycofać swój wniosek. Każdy senator może
podtrzymać wycofany wniosek, przejmując uprawnienia doty-
chczasowego wnioskodawcy.”;

33) w art. 46:
a) w ust. 1 po wyrazach „porządku głosowania” dodaje się wyrazy

„albo zadania sprawozdawcy pytań o wyjaśnienie treści głoso-
wanej poprawki”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie odbywa się przy użyciu aparatury elektronicznej
rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących senatorów
i polega na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki
(głosowanie jawne).”,

c) w ust. 5 skreśla się wyrazy „przeprowadzane bez użycia apa-
ratury elektronicznej”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, z wyłącze-
niem głosowań w sprawie składu komisji senackich.
7. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowa-
nych kart do głosowania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowie-
dnio.”,

e) w ust. 8 wyrazy „Wyniki głosowania imiennego przeprowadzo-
nego bez użycia aparatury elektronicznej oraz wyniki głosowa-
nia tajnego” zastępuje się wyrazami „Wyniki głosowania imien-
nego oraz głosowania tajnego”;

34) w art. 47:
a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. a) wyrazy „można poddać” zastępuje się

wyrazami „poddaje się”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Marszałek Senatu nie poddaje pod głosowanie wniosków
do uchwały Sejmu, o której mowa w art. 56a ust. 1, wykracza-
jących poza zakres określony w art. 56a ust. 3.”;
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35) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczące-
go. Zastępca przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczą-
cego w razie jego nieobecności oraz obowiązki powierzone mu
przez przewodniczącego.”;

36) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. 1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach okre-
ślonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego. Na wnio-
sek Marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub pisemny wniosek
jednej czwartej ogólnej liczby członków komisji przewodniczący
jest obowiązany zwołać posiedzenie w celu rozpatrzenia określo-
nej sprawy.
2. Senatorowie mogą zwracać się do komisji o rozpatrzenie okre-
ślonych spraw.
3. Posiedzenia komisji są jawne.
4. Komisja, na wniosek Marszałka Senatu, przewodniczącego
komisji lub co najmniej 3 członków komisji, może zadecydować
o utajnieniu obrad lub odbyciu posiedzenia zamkniętego. Komisja
postanawiając o tajności obrad lub odbyciu posiedzenia zamknię-
tego określa osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny.
Przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

37) po art. 53 dodaje się art. 53a i 53b w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć senato-
rowie nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji
i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć posłowie, przed-
stawiciele Rady Ministrów i organów administracji rządowej.
3. Na żądanie komisji albo przewodniczącego komisji, w spra-
wach będących przedmiotem jej zakresu działania, przedstawi-
ciele Rady Ministrów, państwowych i samorządowych organów,
instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego
z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawych oraz
organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu pań-
stwa są obowiązani do współpracy z komisją, w szczególności do:
1) przedstawienia informacji, wyjaśnień, opinii w formie pisemnej

lub przy wykorzystaniu odpowiedniego nośnika, 
2) przekazania materiałów,
3) czynnego udziału w posiedzeniach komisji.
4. Radę Ministrów w pracach komisji reprezentuje upoważniony
członek Rady Ministrów, sekretarz stanu, podsekretarz stanu,
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pełnomocnik Rządu lub kierownik urzędu centralnego, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach także inna osoba czynna
w danym dziale administracji rządowej dysponująca pisemnym
upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów. Pozostałe podmioty
reprezentuje osoba upoważniona w trybie właściwym dla danego
podmiotu do jego reprezentowania na zewnątrz albo – za zgodą
przewodniczącego komisji – inna osoba.
5. Przy realizowaniu obowiązku współpracy podmioty wymienione
w ust. 3 obowiązane są kierować się terminem wyznaczonym
przez przewodniczącego komisji. Przepis art. 42a ust. 6 stosuje
się odpowiednio.
6. Przewodniczący komisji mogą zlecać sporządzenie opinii oraz
mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów, przed-
stawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem
pracy komisji oraz inne osoby.
Art. 53b. 1. Druki senackie oraz inne materiały dotyczące spraw
rozpatrywanych na posiedzeniu komisji powinny być doręczone
jej członkom nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1) jeżeli posiedzenie komisji zostało zwołane w trakcie obrad

Senatu i w związku z tymi obradami,
2) w szczególnych wypadkach, za zgodą komisji.”;

38) w art. 54:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W głosowaniu innym niż nad wnioskami o odrzucenie, przyję-
cie bez poprawek oraz wprowadzenie poprawek do ustawy,
projektu ustawy albo projektu uchwały, w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego prowadzącego
obrady.”,

b) w ust. 3 po wyrazie „senatorów” dodaje się wyrazy „, nawet
w wypadku, gdy nie był głosowany”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W trakcie obrad komisji przepisy art. 46 ust. 2–8 i art. 47–50
stosuje się odpowiednio.”;

39) w art. 54a w ust. 2 wyrazy „Wnioski i propozycje poprawek
odrzucone przez komisje” zastępuje się wyrazami „Wnioski nie-
przyjęte przez komisję”;

40) w art. 54d w ust. 2 po wyrazach „do protokołu” dodaje się wyrazy
„na najbliższym posiedzeniu komisji po udostępnieniu tego pro-
tokołu”;
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41) w art. 55:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwalona przez Sejm ustawa jest przekazywana do Se-
natu wraz z uzasadnieniem oraz informacją o zgodności usta-
wy z prawem Unii Europejskiej, zakresie i powodach niezgod-
ności albo o pozostawaniu poza obszarem regulacji tego pra-
wa. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwych
komisji senackich.”,

b) w ust. 2 wyrazy „2 tygodnie” zastępuje się wyrazami „18 dni,
a w przypadku ustawy wniesionej jako projekt pilny – w terminie
wyznaczonym przez Marszałka Senatu,”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uchwałę w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm Senat
podejmuje w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania.”;

42) art. 55a otrzymuje brzmienie:
„Art. 55a. 1. Jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm,
komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych
wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz
z projektem uchwały, o którym mowa w art. 55 ust. 2, komisja
może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
wraz z projektem odpowiedniej ustawy. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawiany jest przez
sprawozdawcę komisji wraz z projektem uchwały, o którym mowa
w art. 55 ust. 2.
3. Po wysłuchaniu wniosku, Senat rozstrzyga o przystąpieniu do
drugiego czytania projektu ustawy, z wyłączeniem stosowania
art. 63 oraz art. 63a ust. 1, 2 i 4. Drugie czytanie projektu ustawy
przeprowadza się na tym samym posiedzeniu, jako odrębny punkt
porządku obrad.
4. Niepodjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do drugiego
czytania, oznacza skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia
w trybie określonym w Dziale IX.”;

43) po art. 55a dodaje się art. 55b w brzmieniu: 
„Art. 55b. 1. Uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji
Senat podejmuje w ciągu 60 dni od dnia jej przekazania. Podjęcie
przez Senat uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
2. Do postępowania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji nie
mają zastosowania art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie.”;

44) w art. 56:
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a) w ust. 1 wyrazy „ustawy pilnej” zastępuje się wyrazami „ustawy
wniesionej jako projekt pilny”,

b) w ust. 2 wyrazy „ustawy pilnej” zastępuje się wyrazami „ustawy
wniesionej jako projekt pilny” oraz wyrazy „art. 29 ust. 2, art. 31
ust. 2 i art. 55 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 29 ust. 2
i art. 31 ust. 2”;

45) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. 1. Marszałek Senatu kieruje uchwałę Sejmu w sprawie
usunięcia niezgodności w ustawie, w rozumieniu art. 122 ust. 4
Konstytucji, do właściwych komisji, w tym do Komisji Ustawodaw-
czej. Komisje obradują wspólnie.
2. Komisje w terminie określonym przez Marszałka Senatu, nie
dłuższym jednak niż 14 dni, przygotowują projekt uchwały Senatu
w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie, w którym proponują:
– przyjęcie uchwały Sejmu bez poprawek, 
– wprowadzenie do tekstu uchwały Sejmu poprawek. 
3. Wnioski zgłaszane przez komisje oraz senatorów do uchwały
Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie mogą obej-
mować wyłącznie zmiany zmierzające do usunięcia niezgodności
ustawy z Konstytucją oraz ich niezbędne konsekwencje.”;

46) w art. 61 w ust. 2 w pkt 5 przecinek zastępuje się kropką oraz
skreśla się pkt 6;

47) w art. 62:
a) w ust. 1 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „trzech”,
b) w ust. 2 wyraz „pierwszego” zastępuje się wyrazem „drugiego”;

48) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. 1. Marszałek Senatu kieruje projekt ustawy do właściwych
komisji, w tym do Komisji Ustawodawczej. 
2. Komisje, do których skierowany został do rozpatrzenia w pier-
wszym czytaniu projekt ustawy, obradują nad nim wspólnie. Ko-
misje te mogą zwrócić się do innych komisji o wyrażenie opinii
o projekcie lub jego części.
3. W posiedzeniach komisji obowiązany jest uczestniczyć przed-
stawiciel wnioskodawcy.”;

49) art. 63a otrzymuje brzmienie:
„Art. 63a. 1. Pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu
ustawy. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji doręcza się wszy-
stkim senatorom nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.
2. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowują, w ter-
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minie nie dłuższym niż 2 miesiące, wspólne sprawozdanie, w któ-
rym przedstawiają wniosek o:
– przyjęcie projektu bez poprawek, 
– przyjęcie projektu z poprawkami w formie tekstu jednolitego
projektu,
– odrzucenie projektu. 
3. Sprawozdanie komisji obejmuje informację o zgodności proje-
ktu ustawy z prawem Unii Europejskiej, zakresie i powodach
niezgodności albo o pozostawaniu poza obszarem regulacji tego
prawa.
4. Przewodniczący komisji mogą wystąpić do Marszałka Senatu
o przedłużenie terminu określonego w ust. 2.
5. Na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia
wybrany z ich składu senator sprawozdawca.”;

50) art. 63b otrzymuje brzmienie:
„Art. 63b. 1. Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje:
1) przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie

ustawy,
2) przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków.
2. Przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą zgłaszać
trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy
w związku z przedstawionym sprawozdaniem oraz do upoważ-
nionego przedstawiciela wnioskodawcy, o którym mowa w art. 61
ust. 1.
3. Drugie czytanie kończy się skierowaniem projektu ustawy do
komisji w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji
wniosków, z zastrzeżeniem ust. 5. 
4. Senat, kierując projekt ustawy do komisji, może wyznaczyć im
również termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania. 
5. Jeżeli w trakcie dyskusji nikt nie złoży wniosku przeciwnego do
wniosku przedstawionego przez komisje w sprawozdaniu, Senat
przystępuje niezwłocznie do trzeciego czytania.”;

51) art. 63c otrzymuje brzmienie:
„Art. 63c. 1. Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje:
1) przedstawienie Senatowi dodatkowego sprawozdania komisji,

jeżeli projekt był skierowany do komisji po drugim czytaniu,
2) głosowanie.
2. W dodatkowym sprawozdaniu komisji zamieszcza się zestawie-
nie wszystkich wniosków zgłoszonych w toku dyskusji. Przepisy
art. 45 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio. 
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3. Przed przystąpieniem do głosowania senatorowie mogą zgła-
szać trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy
w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. 
4. Wnioskodawca może wycofać swój wniosek zgłoszony w tra-
kcie drugiego czytania; przepis art. 45 ust. 4 stosuje się odpowie-
dnio.
5. Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie wniesienia
inicjatywy ustawodawczej przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się
odpowiednio.”;

52) w art. 64 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Do uchwały załącza się:
1) uzasadnienie przedstawiające w szczególności skutki finanso-

we wykonania projektowanej ustawy,
2) informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Euro-

pejskiej, o zakresie i powodach niezgodności albo o pozosta-
waniu poza obszarem regulacji tego prawa,

3) wskazanie przedstawiciela Senatu upoważnionego do repre-
zentowania go w pracach nad projektem ustawy.”;

53) w art. 65:
a) w ust. 3 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „trzech”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Marszałek Senatu, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, może zadecydować o skróceniu terminów, o których mowa
w art. 63a ust. 1.”,
c) w ust. 5 wyrazy „art. 63a” zastępuje się wyrazami „art. 63a

ust. 1, 2, 4 i 5”;
54) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody:
1) na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu miesiąca

od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu,
2) na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

oraz Rzecznika Praw Dziecka w ciągu miesiąca od dnia prze-
kazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu, 

3) na powołanie i odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodo-
wej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2. Senat przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1,
może wezwać kandydata na stanowisko albo osobę zajmującą
stanowisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na
pytania senatorów.
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3. Uchwały Senatu w sprawach określonych w ust. 1 Marszałek
Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu.”;

55) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. 1. Senat wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu
Krajowej Rady Sądownictwa.
2. Senat powołuje i odwołuje:
1) dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
2) trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i 2 Senat podejmuje
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej poło-
wy ustawowej liczby senatorów.”;

56) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. 1. Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczegól-
nych osób na stanowiska państwowe określone w art. 67 ust. 1
i 2 zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów.
2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej 2 kandydatom do
Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji oraz 3 kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej.
3. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na
kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególno-
ści kryteria wynikające z odpowiednich ustaw.”;

57) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Art. 69. 1. Wnioski, o których mowa w art. 68, składa się do
Marszałka Senatu.
2. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów
początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres
składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były
składane nie później niż:
1) 30 dni przed upływem kadencji organów lub członków organów,

o których mowa w art. 67 ust. 1 i 2,
2) 14 dni od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdze-

nia wygaśnięcia mandatu,
3) 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu

– w stosunku do kandydatów na członków Krajowej Rady
Sądownictwa.

3. Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu
zaopiniowania.
4. Komisje przedstawiają Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych
kandydatur oraz opinie sformułowane w oparciu o przeprowadzo-
ne przesłuchania kandydatów.”;
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58) po art. 69 dodaje się art. 69a oraz 69b w brzmieniu:
„Art. 69a. 1. Senat, przed podjęciem uchwał w sprawie wyboru lub
powołania osób na stanowiska państwowe określone w art. 67
ust. 1 i 2, może wezwać kandydatów na stanowiska do złożenia
wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.
2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaga-
nej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania
z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniej-
szą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decy-
duje losowanie.
3. Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wy-
maganej liczby członków organów państwowych, senatorom przy-
sługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni
od daty głosowania. Art. 68 i 69 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowie-
dnio.
Art. 69b. 1. Odwołanie członków organu państwowego, o którym
mowa w art. 67 ust. 1, może nastąpić na złożony do Marszałka
wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku dołącza się
uzasadnienie.
2. Odwołanie członków organów państwowych, o których mowa
w art. 67 ust. 2, następuje wyłącznie w przypadkach określonych
w odpowiednich ustawach. Marszałek Senatu przedstawia Sena-
towi projekt uchwały w tej sprawie.
3. Do postępowania w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
oraz w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2, przepisy
art. 69 ust. 3 i 4 oraz art. 69a ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

59) w art. 71 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa oby-
wateli do uzyskiwania informacji o działalności Senatu i jego
organów,”.

Art. 2.

Marszałek Senatu ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” jednolity tekst uchwały Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulaminu Senatu,
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej
numeracji działów, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów oraz
porządku alfabetycznego liter.
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Art. 3.
Tracą moc:

1) uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października
1993 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów i wyboru senato-
rów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniona uchwałą
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1994 r. o zmia-
nie uchwały w sprawie trybu zgłaszania kandydatów i wyboru
senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa,

2) uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września
1994 r. w sprawie zasad zgłaszania kandydatów oraz powoływa-
nia i odwoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(Monitor Polski Nr 51, poz. 431),

3) uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia
1997 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków
Rady Polityki Pieniężnej.

Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

71


